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Ronaldo Fonseca é contra a descriminalização
do porte de drogas para uso pessoal

so lembrar que a medida acarretará grandes
consequências jurídicas para o País, uma
vez que a Lei 11343 não define a quantidade que o juiz deve considerar como de uso
próprio. Segundo informou o parlamentar,
ainda não há dados estatísticos para afirmar
que a descriminalização da droga resolveria
o problema da dependência química ou do
tráfico. Para Fonseca, a legislação já existente
atende as necessidades do dependente químico, que precisa ser visto como doente.
O deputado Ronaldo Fonseca (PROSDF) afirmou, em Plenário, que caso o Supremo Tribunal Federal aprove a ação que pode
ou não descriminalizar o porte de drogas
para uso pessoal, o Brasil estará, de certa
forma, autorizando o tráfico no Brasil. “Se o
cidadão vai estar liberado para o consumo
próprio sem cometer crime, eu pergunto:
ele vai comprar de quem essa droga? Quem
vai vender e distribuir para o usuário? Ora,
ele vai atrás do traficante, claro”, explicou o
parlamentar.
Para Fonseca, a Lei 11343/06 (Lei de Tó-

xicos), ao prever que o usuário de drogas
não sofra mais nenhuma pena de detenção
ou reclusão, mas uma restrição de direitos,
como por exemplo, prestação de serviço à
comunidade, traz a despenalização do crime, embora não o tenha descriminalizado.
“Pela lei, ele terá de se submeter a um tratamento para conseguir se livrar das drogas
em vez de ser encarcerado com traficantes”,
comentou. Na avaliação do deputado, o STF
deveria apenas interpretar a Lei 11343 e referendar o uso pessoal de drogas como crime.
O deputado ressaltou ainda que é preci-

Identidade parlamentar
pode ter validade nacional
A CCJ aprovou parecer de Ronaldo Fonseca favorável ao PL 4502/12, que transforma as carteiras de identidade parlamentar,
emitidas pela Câmara e pelo Senado, em
documentos válidos para identificação em
todo o País, inclusive para votação nas eleições ou embarque em aeroportos. O texto, de autoria do deputado Pastor Marco
Feliciano (PSC-SP), foi aprovado em caráter
conclusivo e segue direto para análise do
Senado. Na avaliação de Ronaldo Fonseca,
o projeto evitará constrangimentos.

Hugo Leal espera aprofundar debate sobre
detecção de outros entorpecentes no trânsito
Em audiência na Comissão de Viação e
Transportes (CVT) que discutiu a utilização
de reagentes para detectar nos motoristas
o uso de outras drogas, além do álcool, o
deputado Hugo Leal (PROS-RJ) ressaltou
que é preciso aprofundar o debate em
torno da metodologia e da certificação
dos sistemas e tecnologias a serem utilizados, de forma a garantir à população e aos
agentes públicos a eficácia e confiabilidade dos testes. Ele lembrou que o Código
Brasileiro de Trânsito já prevê a detecção
de outras drogas além de bebidas alcoólicas.
A audiência ocorreu uma semana após
o retorno dos parlamentares da CVT de
missão oficial para debater a legislação dos
Estados Unidos sobre controle de uso de
drogas por motoristas e os procedimentos

tratégicas de abordagem. Segundo ele, é
preciso apostar na complementaridade
dos exames para garantir a credibilidade
dos procedimentos.

Fraldas descartáveis para
deficientes e idosos

de exames toxicológicos. Segundo o parlamentar, durante a missão oficial foi possível constatar que o Brasil se equipara aos
demais países no processo de implementação deste tipo de abordagem, embora
já tenha uma legislação mais avançada.
Para o presidente da Associação Nacional
dos Departamentos de Trânsito, Marcos
Traad, é preciso desenvolver formas es-

Foi aprovado pela Comissão de Defesa
dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
o Projeto de Lei 328/11, de Hugo Leal, que
torna obrigatório o fornecimento de fraldas
descartáveis aos portadores de necessidade especial e idosos. O texto tem caráter
conclusivo e ainda segue para análise das
comissões de Finanças e Tributação; e CCJ.
O projeto também obriga o Poder Público
a fornecer medicamentos, especialmente
os de uso continuado, além de próteses,
órteses e recursos relativos ao tratamento,
habilitação ou reabilitação.
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Givaldo Carimbão propõe novo modelo de tratamento
de doentes renais para levar a hemodiálise ao paciente

Em entrevista ao programa Palavra
Aberta, da TV e Rádio Câmara, o deputado
Givaldo Carimbão (PROS-AL) informou que

assumiu o compromisso, como parlamentar,
de mudar a realidade dos pacientes que precisam de hemodiálise em Alagoas, primeiramente, e depois em todo o País. Por meio da
destinação de recursos de emenda e com a
parceria do governo estadual, o deputado
conseguiu garantir a compra de máquinas
de diálise para o município de São Miguel
dos Campos. “Os doentes que antes precisavam se deslocar até 500 quilômetros em um
dia para conseguir o tratamento, hoje, em
no máximo 20 minutos, conseguem fazer a
filtragem do sangue”, relatou.
Carimbão lembrou que cada parlamentar tem R$ 15 milhões em recursos de emen-

Comissão de Seguridade regulamenta
atividade do técnico em prótese dentária

Parecer do deputado Dr. Jorge Silva
(PROS-ES) ao Projeto de Lei (PL) 6610/09 foi
aprovado por unanimidade pela Comissão
de Seguridade Social e Família. A proposta,
que regulamenta a atividade do técnico
em prótese dentária, revoga legislação anterior e traz algumas inovações, entre elas:
a autorização do exercício por profissionais
formados no exterior ou amparados por
convênios internacionais; a proibição da
realização de procedimentos na cavidade
bucal de pacientes; e a revogação da necessidade de prova de quitação do imposto
sindical.
Dr. Jorge Silva lembrou que a atividade

do técnico em prótese dentária foi regulamentada há mais de 30 anos. No entanto,
ressaltou, as inovações tecnológicas ocorridas desde então tornaram tal regulamento
obsoleto. “O novo texto prima por estabelecer de forma clara as competências desses profissionais, determinando tanto suas
atribuições quanto seus limites”, informou o
deputado.
O texto, que tramita em caráter conclusivo, segue ainda para análise das comissões
de Finanças e Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania. Se aprovado em
ambos os colegiados, dispensa análise do
Plenário e segue direto para o Senado.

das, 50% delas obrigatoriamente destinadas
à saúde. “Com R$ 8 milhões de cada parlamentar do estado, conseguimos mudar a realidade de Alagoas e levar as máquinas para
onde está o doente, não mais massacrá-lo
dia sim dia não para se deslocar centenas de
quilômetros”, defendeu.
Para a medida se tornar efetiva, portanto, é preciso que os governos estaduais assumam o compromisso de construir os postos
e hospitais. Conforme a legislação atual, por
meio de emenda parlamentar, os deputados conseguem liberar verbas para compra
de equipamentos, mas não para construção
ou reforma.

Debate sobre crimes
virtuais contra crianças
A CPI dos Crimes Cibernéticos aprovou
requerimento do deputado Rafael Motta
(PROS-RN), que solicita a realização de audiência pública, em Natal, para tratar dos
crimes virtuais praticados contra crianças e
adolescentes, em outubro. Segundo ele, o
estado tem tido casos recorrentes de pedofilia. “Em maio deste ano, a operação Araceli,
deflagrada pela Polícia Federal, identificou
a presença de uma rede de compartilhamento de pornografia infantil no Rio Grande do Norte. Em 2014, uma investigação
da Polícia Civil apontou a possibilidade de
envolvimento de padres e monges em rede
similar”, afirmou. O deputado informou que
o governo extinguiu há dois anos o Núcleo
de Investigação dos Crimes de Alta Tecnologia, responsável pelo esclarecimento desses crimes. “Um retrocesso que colocou o
estado em situação ainda mais vulnerável
dentro do contexto nacional”, criticou.
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Beto Salame ressalta seu compromisso em
defesa às vítimas da ditadura militar
O deputado Beto Salame (PROS-PA) ressaltou, na terça-feira (25), durante sessão da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, seu compromisso em defesa às vítimas
da ditadura militar durante a Guerrilha do
Araguaia e afirmou que vai lutar para que
todos os requerimentos de anistia referentes ao período sejam analisados o mais breve possível. Na pauta da sessão constavam
187 processos para julgamento. “Tenho
interesse político, moral e ideológico para
que todos esses casos sejam logo julgados,
principalmente porque envolve uma região

É preciso fomentar o debate sobre
licitações públicas, afirma
Valtenir Pereira

O deputado Valtenir Pereira (PROSMT) defendeu que é preciso fomentar
e aprofundar o debate sobre licitações
públicas no Brasil. A afirmação foi feita, na quinta-feira (27), no 4° Seminário Nacional de Fiscalização e Controle
dos Recursos Públicos, que discutiu a
Lei de Licitações e o Regime Diferenciado de Contratação Pública (RDC).
Na avaliação do parlamentar, ao
comparar o processo licitatório brasileiro com o de outros países, é possível
perceber que a legislação brasileira
ainda deve ser muito aprimorada. “Os
Estados Unidos e o Chile, por exemplo,
são países que possuem uma legislação muito mais moderna e dinâmica”,
disse. Valtenir Pereira defendeu ainda

que as microempresas e os microempreendedores individuas sejam inseridos, de forma paritária, no processo
licitatório.
Segundo o deputado, o objetivo
da comissão, é acompanhar a execução e aplicação do dinheiro público,
por isso a importância de debater as
legislações que norteiam as contratações da administração pública. “Vamos
discutir esse assunto com profundidade para atualizar as leis, adequando as
exigências da tecnologia da informação, da agilidade e da transparência”.
Atualmente, mais de 130 projetos de
lei tramitam na Câmara com o objetivo de reformular a Lei de Licitações e
o RDC.
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na qual tenho amigos e familiares. O nosso
objetivo é somar forças para que a comissão
julgue todos os processos e possamos virar
essa página”, afirmou o parlamentar.
A Guerrilha do Araguaia foi um movimento que ocorreu entre 1967 e 1974 e
foi marcada por confrontos armados entre
militantes do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB) e as Forças Armadas brasileiras na
região do Rio Araguaia. Para Beto Salame, a
concessão da anistia é um reconhecimento
do trabalho realizado e do papel histórico
que essas pessoas tiveram naquela época.

Leônidas Cristino
pede prioridade para
as obras da BR-222

O deputado Leônidas Cristino (PROS-CE)
reuniu-se, na quarta-feira (26), com o ministro
dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, representantes do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes (Dnit) e prefeitos
do Ceará para discutir as obras de construção,
restauração e manutenção dos trechos da BR222 no estado. A rodovia estende-se de Fortaleza à cidade de Marabá (PA), atravessando o
Piauí e o Maranhão. Segundo o parlamentar,
nos últimos três anos o Governo Federal fez
um trabalho de recuperação, recapeamento
e drenagem na estrada, mas ficaram alguns
pontos críticos que ainda provocam muitos
acidentes. “As diversas paralisações e retomadas das obras ocasionam muitos transtornos
para moradores e motoristas. É preciso priorizar a BR-222, uma vez que ela tem grande relevância para economia do estado”, afirmou o
parlamentar.
O ministro explicou que o Governo Federal está buscando disponibilizar os recursos para a conclusão das obras. Na avaliação
do Leônidas Cristino, o encontro marcou o
ponto de partida para que o problema seja
resolvido. O parlamentar comprometeu-se a
avaliar periodicamente a situação das obras e
manter um diáologo permanente com o Dnit
e com o Ministério do Transportes.
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Base aliada apresenta pauta propositiva
para retomar o desenvolvimento do Brasil
Quinze partidos da base aliada do governo na Câmara apresentaram na quartafeira (26) propostas para que o Brasil retome
o caminho para o desenvolvimento. Intitulado “Sugestões à Agenda Brasil – Pauta da
Virada”, o documento apresenta onze eixos
temáticos, entre eles: alterações nas políticas monetária e fiscal; desenvolvimento
produtivo; desenvolvimento regional; política tributária; reforma política; pacto federativo; combate à corrupção; direitos dos
trabalhadores; direitos civis; setor público; e
questões urbanas e reforma agrária. No total, os eixos temáticos englobam 26 ações
mais específicas.
O líder do PROS, deputado Domingos
Neto (CE) ressaltou que o objetivo é levantar
quais projetos ligados aos eixos temáticos
estão com tramitação adiantada para colocá-los em votação enquanto o Plenário com
a pauta livre. Em alguns casos, ressaltou, é
preciso articular politicamente com o Executivo para que cheguem logo ao Congres-

so proposições que, constitucionalmente,
só podem vir daquele Poder. “A Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que
integra a pauta, já está pronta, mas ainda
não chegou à Câmara”, explicou. O deputado destacou que alguns itens da pauta são
convergentes com o governo, outros, nem
tanto, como projetos de desburocratização.

“Precisamos agora enfrentar problemas
conjunturais do Brasil, como a burocracia
e a corrupção, coisa que só faremos com o
compromisso pluripartidário, inclusive envolvendo a oposição nessa pauta”, disse. Assinam o documento os seguintes partidos:
PROS, PT, PCdoB, PRB, PP, PR, PSD, PRP, PRTB,
PSDC, PSL, PMN, PTC, PTdoB e PTN.

Trabalho garante
Miro Teixeira defende debate com
a
Joaquim Levy sobre crise nos estados seguro-desemprego
viúva de beneficiário

O deputado Miro Teixeira (PROSRJ) defendeu, na quarta-feira (26), a
realização de uma audiência pública
na Comissão de Finanças e Tributação
para discutir com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a situação financeira
dos estados brasileiros, particularmente do Rio Grande do Sul. No debate, em
data ainda a ser marcada, também serão tratadas as medidas adotadas pelo
governo federal para que as unidades
da federação possam enfrentar as consequências da crise econômica.
Inicialmente, o requerimento sugeria a convocação do ministro. No entanto, a partir de sugestão do próprio Miro
Teixeira, que subscreveu a proposição,
Levy deverá ser convidado à comissão,
desde que seja estabelecido um pra-

zo específico para que ele compareça.
Caso o prazo não seja cumprido, Miro
defendeu que o convite seja automaticamente convertido em convocação.
Para justificar a vinda do ministro,
os autores do requerimento, em sua
maioria da bancada gaúcha, ressaltaram que a situação financeira do País
tem sua expressão mais dramática no
Rio Grande do Sul. No estado, o governador Ivo Sartori suspendeu os pagamentos relativos à dívida renegociada
com a União, para honrar o salário dos
servidores, ainda que de forma parcelada.
Em consequência, a União promoveu o bloqueio das contas do RS, fato
que culminou no agravamento do atraso de repasses e afetou a prestação de
alguns serviços para a população. Conforme notícia divulgada pela imprensa
no último dia 12, haviam sido bloqueados mais de R$ 80 milhões e havia a
previsão de bloqueio de outros R$ 150
milhões, todos oriundos de ICMS.
Ao defender a audiência, Miro Teixeira ressaltou que o Rio Grande do
Sul não é o único caso. “Em menor ou
maior escala, acontece no Brasil inteiro”, destacou.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o parecer
do deputado Ademir Camilo (PROS-MG) ao
PL 5525/13, que concede o direito ao seguro-desemprego à viúva ou ao dependente do trabalhador que esteja em gozo do
benefício e venha a falecer. Ao defender a
aprovação da matéria, Camilo lembrou que
a legislação vigente cancela o benefício na
hipótese de morte do titular.
Ele ressaltou que, no bojo das discussões
de uma nova sistemática para a concessão
do benefício, percebe-se uma tendência
para restringir o acesso. “Medidas que se
justificam diante do esgotamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador”, disse. “No
entanto, é necessário também promover
justiça.” O projeto é conclusivo e segue para
as comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e CCJ.
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